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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมืองลี 
อ าเภอนาหมืน่   จงัหวดัน่าน 

 



องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
เขต/อําเภอ นาหมื่น    จังหวัดนาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66 หมูที่ 2   ซอยปาซาง  ถนน-  แขวง/ตําบล เมืองลี
  เขต/อําเภอ นาหมื่น  จังหวัดนาน  55180

พื้นที่ 75.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน
ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,278,104.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 48,191,933.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,950,662.03 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 2,439,430.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 22,485,619.44 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,712.29 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,652.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 205,764.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 82,240.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,223,337.07 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,966,913.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,866.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,008,953.17 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 4,646,794.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,400,018.13 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,052,061.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 249,860.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 660,220.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,866.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,310,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,712.29 10,800.00 9,600.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

3,652.10 1,750.00 3,900.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 205,764.98 240,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 82,240.00 100,000.00 92,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 295,369.37 352,550.00 406,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,223,337.07 14,947,450.00 14,593,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,223,337.07 14,947,450.00 14,593,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,966,913.00 8,700,000.00 8,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,966,913.00 8,700,000.00 8,000,000.00

รวม 22,485,619.44 24,000,000.00 23,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,646,794.00 4,386,848.00 5,629,680.00

งบบุคลากร 8,400,018.13 10,336,920.00 9,637,848.00

งบดําเนินงาน 4,052,061.04 6,535,732.00 4,955,472.00

งบลงทุน 249,860.00 2,055,500.00 2,086,600.00

งบเงินอุดหนุน 660,220.00 685,000.00 690,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,008,953.17 24,000,000.00 23,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,635,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 684,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,531,310

แผนงานสาธารณสุข 862,000

แผนงานเคหะและชุมชน 25,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 520,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 339,420

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,614,960

แผนงานการเกษตร 157,850

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,629,680

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,629,680 5,629,680
    งบกลาง 5,629,680 5,629,680

รวม 5,629,680 5,629,680

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,610,580 233,760 1,730,160 180,600 5,755,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 0 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,817,060 233,760 1,730,160 180,600 3,961,580

งบดําเนินงาน 1,455,000 22,000 348,000 0 1,825,000
    คาตอบแทน 322,000 0 111,000 0 433,000

    คาใช้สอย 617,000 22,000 196,000 0 835,000

    คาวัสดุ 180,000 0 40,000 0 220,000

    คาสาธารณูปโภค 336,000 0 1,000 0 337,000

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 55,000

รวม 5,120,580 255,760 2,078,160 180,600 7,635,100

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 226,080 226,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 226,080 226,080

งบดําเนินงาน 391,000 391,000
    คาตอบแทน 10,000 10,000

    คาใช้สอย 211,000 211,000

    คาวัสดุ 170,000 170,000

งบลงทุน 46,600 46,600
    คาครุภัณฑ 46,600 46,600

งบเงินอุดหนุน 21,000 21,000
    เงินอุดหนุน 21,000 21,000

รวม 684,680 684,680

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 615,480 1,581,808 0 2,197,288
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 615,480 1,581,808 0 2,197,288

งบดําเนินงาน 181,000 667,622 36,000 884,622
    คาใช้สอย 81,000 370,940 36,000 487,940

    คาวัสดุ 60,000 286,682 0 346,682

    คาสาธารณูปโภค 40,000 0 0 40,000

    คาตอบแทน 0 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 449,400 0 449,400
    เงินอุดหนุน 0 449,400 0 449,400

รวม 796,480 2,698,830 36,000 3,531,310

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 722,000 722,000
    คาใช้สอย 652,000 652,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

รวม 862,000 862,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 25,000 25,000
    คาใช้สอย 25,000 25,000

รวม 25,000 25,000

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 339,000 339,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,000 339,000

งบดําเนินงาน 181,000 181,000
    คาตอบแทน 5,000 5,000

    คาใช้สอย 176,000 176,000

รวม 520,000 520,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 0 159,420 159,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 159,420 159,420

งบดําเนินงาน 30,000 125,000 0 155,000
    คาใช้สอย 30,000 125,000 0 155,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 0 25,000
    เงินอุดหนุน 0 25,000 0 25,000

รวม 30,000 150,000 159,420 339,420

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 431,400 529,560 960,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 431,400 529,560 960,960

งบดําเนินงาน 298,000 316,000 614,000
    คาใช้สอย 228,000 116,000 344,000

    คาวัสดุ 70,000 200,000 270,000

งบลงทุน 0 2,040,000 2,040,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,040,000 2,040,000

รวม 729,400 2,885,560 3,614,960
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 127,850 30,000 157,850
    คาใช้สอย 20,000 30,000 50,000

    คาวัสดุ 107,850 0 107,850

รวม 127,850 30,000 157,850

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,635,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 684,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,531,310

แผนงานสาธารณสุข 862,000

แผนงานเคหะและชุมชน 25,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 520,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 339,420

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,614,960

แผนงานการเกษตร 157,850

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,629,680

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอนาหมื่น

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายวิชิต  บัตริยะ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายรุงโรจน สะท้าน)

ตําแหนง นายอําเภอนาหมื่น



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 46,381.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 14,510.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 2,112.29 10,000.00 -20.00 % 8,000.00
     ภาษีป้าย 816.00 1,600.00 800.00 100.00 % 1,600.00

รวมหมวดภาษีอากร 61,707.50 3,712.29 10,800.00 9,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 698.40 611.10 500.00 20.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 360.00 300.00 250.00 20.00 % 300.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 900.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 1,741.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,958.40 3,652.10 1,750.00 3,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 235,108.55 205,764.98 240,000.00 25.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 235,108.55 205,764.98 240,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 11,500.00 0.00 100.00 % 12,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 67,695.00 70,740.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,695.00 82,240.00 100,000.00 92,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 207,626.00 382,107.64 300,000.00 50.00 % 450,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,374,240.92 10,567,202.24 11,888,950.00 -2.92 % 11,542,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 739,070.68 726,543.16 900,000.00 -5.56 % 850,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,046.97 16,810.07 16,000.00 12.50 % 18,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,745,239.43 1,501,243.17 1,800,000.00 -5.56 % 1,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 16,431.56 14,789.47 16,500.00 3.03 % 17,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 15,411.36 13,365.32 16,000.00 -6.25 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,279.00 1,276.00 10,000.00 -85.00 % 1,500.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 12.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,117,358.42 13,223,337.07 14,947,450.00 14,593,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 8,670,064.00 8,966,913.00 8,700,000.00 -8.05 % 8,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,670,064.00 8,966,913.00 8,700,000.00 8,000,000.00
รวมทุกหมวด 23,153,891.87 22,485,619.44 24,000,000.00 23,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 23,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 9,600 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 8,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 1,600 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,900 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 600 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 300 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 92,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 12,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,593,500 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 450,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,542,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 850,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 18,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,700,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 17,000 บาท
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,320 86,004 100,000 -11 % 89,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 3,760 10,000 -50 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,761,600 2,941,800 3,090,100 15.03 % 3,554,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,091,200 1,064,000 1,084,800 10.18 % 1,195,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 78,225 336,230 405,548 2.35 % 415,080

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 300,000

กองทุนเงินทดแทน 4,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000 35,000 35,000 0 % 35,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

126,500 144,000 306,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 4,212,845 4,646,794 5,067,448 5,629,680
รวมงบกลาง 4,212,845 4,646,794 5,067,448 5,629,680
รวมงบกลาง 4,212,845 4,646,794 5,067,448 5,629,680

รวมแผนงานงบกลาง 4,212,845 4,646,794 5,067,448 5,629,680
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,158,880 1,195,200 -7.23 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,843,600 1,879,920 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,242,380 1,848,869.03 2,375,220 -45.84 % 1,286,420

เงินประจําตําแหนง 90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 389,160 399,840 411,600 3.73 % 426,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 49,680 39,000 27,240 -49.78 % 13,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,771,220 2,377,709.03 2,904,060 1,817,060
รวมงบบุคลากร 4,737,540 4,221,309.03 4,783,980 3,610,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 158,958 127,800 108,000 -33.33 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,250 42,200 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 181,208 170,000 148,000 322,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 65,372 26,165 79,000 -62.03 % 30,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 50,700 158,600 40,000 25 % 50,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

0 0 40,000 25 % 50,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงาน
ทั่วไป

85,800 64,097 102,000 -5.88 % 96,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

85,800 90,000 102,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย

0 0 72,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด สํานักงาน อบต.

85,800 90,000 102,000 -5.88 % 96,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 0 0 63,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,475 29,600 48,860 -38.6 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ 65,969 62,468 36,140 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 1,600 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 69,017 126,190 56,780 -11.94 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 1,325 18,500 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 15,432 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

0 23,300 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 121,906.5 97,271.02 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 667,871.5 769,016.02 925,280 617,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,874 65,901 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000 3,950 15,000 -33.33 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  09:45 หน้า : 5/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,573 24,298 25,000 0 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 68,500 49,350 120,000 -83.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 171,422 136,392 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,900 27,050 22,760 9.84 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 366,269 306,941 407,760 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 203,133.01 195,700.37 160,000 25 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,290 12,875 20,000 -25 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 33,443.67 27,430.45 35,000 -14.29 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 759 2,000 -50 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 124,875 89,686.2 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 376,741.68 326,451.02 307,000 336,000
รวมงบดําเนินงาน 1,592,090.18 1,572,408.04 1,788,040 1,455,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 42,500 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 13,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม
สัมผัส

0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อโต๊ะกราบ 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา หมู 9 หน้า 8 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 90,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 90,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2563 

0 53,000 0 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่วาการอําเภอนาหมื่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
นาน

0 20,000 0 0 % 0
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โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
นาน อุดหนุนที่วาการอําเภอนาหมื่น

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 73,000 55,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 73,000 55,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,329,630.18 5,866,717.07 6,717,020 5,120,580
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 233,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 233,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 233,760

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยุในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 22,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 22,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 255,760
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 911,460 1,165,449.1 1,687,440 -13.91 % 1,452,680

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 175,180 158,040 301,200 -25.8 % 223,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,810 1,380 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,097,450 1,324,869.1 2,054,640 1,730,160
รวมงบบุคลากร 1,097,450 1,324,869.1 2,054,640 1,730,160
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,300 79,800 100,000 -30 % 70,000

คาเชาบ้าน 0 27,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,300 106,800 146,000 111,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 5,200 10,000 -50 % 5,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 7,600 45,500 42,500 -52.94 % 20,000

จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ 73,722 90,000 102,000 -5.88 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,212.5 46,888 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 10,000 200 % 30,000
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,470 950 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 108,004.5 188,538 209,500 196,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,977 18,903.9 20,000 25 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,850 10,550 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 22,827 29,453.9 35,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 1,000
รวมงบดําเนินงาน 142,131.5 324,791.9 392,500 348,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,239,581.5 1,649,661 2,447,140 2,078,160
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 180,600
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,569,211.68 7,516,378.07 9,164,160 7,635,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 226,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 226,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 514,800 565,000 654,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 96,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

1,650 2,700 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

17,600 17,800 16,750 -10.45 % 15,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

65,440 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

0 0 58,762 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 599,490 585,500 799,512 211,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 5,900 98,500 21.83 % 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 6,875 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 0 18,100 90,000 -66.67 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,875 188,500 170,000
รวมงบดําเนินงาน 607,890 616,375 998,012 391,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอร์
ส) พร้อมระบบ บ้านนามวง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 38,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล 
(ซับเมอร์ส)

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 46,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 0 72,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 72,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 72,000 0 46,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

0 0 0 100 % 21,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 21,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 21,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 607,890 688,375 998,012 684,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 607,890 688,375 998,012 684,680

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 890,640 937,860 1,048,440 -60.96 % 409,320

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 59,500 42,000 80,500 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 942,480 976,800 998,040 -83.55 % 164,160
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,440 11,880 3,180 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,957,060 2,010,540 2,172,160 615,480
รวมงบบุคลากร 1,957,060 2,010,540 2,172,160 615,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,950 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,950 0 15,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 18,300 19,600 25,000 -60 % 10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0 0 0 100 % 1,000

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 0 100 % 20,000

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถรับสงนัก
เรียน

0 0 63,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

9,848 10,000 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 37,906 24,049 40,000 -62.5 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,795 20,229.73 40,000 -62.5 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 80,849 73,878.73 188,000 81,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,608 5,687.45 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,995 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,050 6,400 13,000 -23.08 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,070 26,014 50,000 -50 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,210 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 73,933 38,101.45 93,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 24,445.45 23,941.63 40,000 -37.5 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 7,198.89 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,445.45 31,140.52 55,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 186,177.45 143,120.7 351,000 181,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพง 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
สํานักงาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,100 12,000 0
รวมงบลงทุน 0 22,100 12,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,143,237.45 2,175,760.7 2,535,160 796,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 639,960

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 833,848
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,581,808
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,581,808

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถรับ-สง นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 2,765 3,000 0 % 3,000
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คาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 9,630 10,000 50 % 15,000

โครงการสงเสริมภาวะโภชนการให้เด็ก ศพ
ด.

0 4,896 0 0 % 0

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 
ศพด.

4,920 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

325,070 195,870 209,550 20.23 % 251,940

รวมค่าใช้สอย 329,990 213,161 227,550 370,940
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 286,682

คาอาหารเสริม (นม) 305,996.6 285,665.4 286,682 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 305,996.6 285,665.4 286,682 286,682
รวมงบดําเนินงาน 635,986.6 498,826.4 514,232 667,622
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลเมืองลี

468,000 447,220 460,000 -2.3 % 449,400

รวมเงินอุดหนุน 468,000 447,220 460,000 449,400
รวมงบเงินอุดหนุน 468,000 447,220 460,000 449,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,103,986.6 946,046.4 974,232 2,698,830
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี 0 0 38,000 -21.05 % 30,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักการอาน 0 5,400 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักในการอาน 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 5,400 44,000 36,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,400 44,000 36,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 5,400 44,000 36,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,247,224.05 3,127,207.1 3,553,392 3,531,310
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 948 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 948 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรพะ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 5,000 0 % 5,000

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 612,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 0 19,650 30,000 -100 % 0
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โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

9,950 9,995 10,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

17,310 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
ราชนารี

0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามรพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 13,290 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,260 42,935 80,000 652,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,904 39,550 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 23,904 39,550 30,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 51,164 82,485 110,948 722,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่อตรวจวัดอุณหภูมิ 0 7,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 7,200 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 140,000 0 100 % 140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 140,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู 1-7

0 0 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 191,164 229,685 250,948 862,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 191,164 229,685 250,948 862,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 600,420 636,300 701,640 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 158,640 165,000 171,600 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 780 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 801,840 843,300 915,240 0
รวมงบบุคลากร 801,840 843,300 915,240 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 95,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 1,800 10,000 1,500 -100 % 0

จ้างเหมาบริการงานธุรการ 85,800 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า 85,800 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า 0 90,000 102,000 -100 % 0
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จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

0 90,000 102,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 10,894 6,720 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,510 13,350 73,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 193,804 210,070 394,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,831 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,250 15,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 25,255 39,297 147,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,535 34,096 35,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,650 11,500 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,440 92,974 282,000 0
รวมงบดําเนินงาน 278,244 303,044 676,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10

99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 99,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,179,084 1,146,344 1,591,240 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 64,100 157,880 200,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 64,100 157,880 200,000 0
รวมงบดําเนินงาน 64,100 157,880 200,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 64,100 157,880 200,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายการขนถายขยะอันตรายในชุมชน 0 0 0 100 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 25,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,243,184 1,304,224 1,791,240 25,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 339,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 339,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 339,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการเทศกาลของดีตําบลเมือง
ลี

149,591 150,000 138,800 -100 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
บูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบลเมืองลี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเมืองลี 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี 28,000 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบลเมือง
ลี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

10,000 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการหน้าบ้านนามอง ในบ้านนาอยู 
หลังบ้านกินได้

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 187,591 150,000 183,800 176,000
รวมงบดําเนินงาน 187,591 150,000 183,800 181,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
นาน ประจําปี 2562

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 202,591 150,000 183,800 520,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 202,591 150,000 183,800 520,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  09:45 หน้า : 30/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ

25,605 29,150 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขัน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแขงขันกีฬาประจําปี ตําบลเมืองลี 69,325 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประจําปี ตําบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

0 70,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 94,930 99,150 10,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 94,930 99,150 15,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 94,930 99,150 15,000 30,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการนมัสการพระธาตุวัดนา
คายี่เป็ง

9,897 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

9,921 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา 9,940 9,415 10,000 0 % 10,000

โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองตําบลเมือง
ลี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริม สนับสนุน การละเลน
ดนตรีพื้นบ้าน

8,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริม สนับสนุนการละเลนดนตรี
พื้นบ้าน

0 5,000 10,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน 0 0 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกในการรักการอาน 5,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบชะตาข้าวตําบลเมืองลี 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม.1-ม.7

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 42,758 14,415 37,000 125,000
รวมงบดําเนินงาน 42,758 14,415 37,000 125,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ให้แกสภาวัฒนธรรม
ตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอ
นาหมื่น ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครกงารบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 5,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและ
งานของดีนาหมื่น

5,000 0 0 0 % 0

โครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการมวนใจ๋ปีใหมเมืองตําบลเมืองลี 35,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอ
นาหมื่น

0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 30,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 30,000 25,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 87,758 14,415 67,000 150,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 159,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 159,420
รวมงบบุคลากร 0 0 0 159,420

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 159,420
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 182,688 113,565 82,000 339,420
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 431,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 431,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 0 0 0 100 % 96,000

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

0 0 0 100 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 228,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 298,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 729,400
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 529,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 529,560
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยชางไฟฟ้า 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 116,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 180,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 180,000 316,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนภายในหมูบ้าน หมูที่ 
3

0 0 0 100 % 300,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างพนังกั้นนํ้าทุงนาดง หมูที่ 
6

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างเมรุ บ้านวังนํ้าเย็น หมูที่ 5 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างศาลหลักเมืองตําบลเมืองลี 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
สายนาคา-น้ําแขวง

174,688.2 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างฝายชะลอนํ้าโดยวางเรียง
หินในกลองลวดตาขาย บ้านนามวง      
หมูที่ 7

0 0 209,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้า คสล. บ้าน
นํ้าอูน หมูที่ 1

0 0 54,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบรูปตัวยูมีฝาปิด บ้านนาหมอ 
หมูที่ 3

0 0 139,000 -100 % 0

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
นํ้าแขวง หมูที่ 6

0 0 19,000 -100 % 0

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
นามวง หมูที่ 7

0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
ป่าซาง หมูที่ 2

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการขุดบอนํ้าตื้น บ้านนาหมอ หมูที่ 3 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการขุดบอนํ้าตื้นพร้อมระบบสูบนํ้า 
บ้านนํ้าแขวง หมูที่ 6

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมรางรินทุงนาเคียนบริเวณ
ลํานํ้าแขวง บ้านป่าซาง หมูที่ 2

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมดาดลําเหมือง 
คสล.แบบตัววี บ้านนาหมอ หมูที่ 3

0 0 14,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้าน
นามวง หมูที่ 7

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายนํ้า
ไหลทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินใหญใน
กลองลวดตาขาย บ้านนามวง หมูที่ 7 

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไหลทางและทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางเรียง
หินในกลองลวดตาขาย บ้านวังนํ้าเย็น หมูที่ 
5 

0 0 83,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบ้าน หมูที่ 
7

0 0 0 100 % 230,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 0 100 % 10,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการกอ
สร้าง

0 148,560 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 174,688.2 148,560 2,659,000 2,040,000
รวมงบลงทุน 174,688.2 148,560 2,659,000 2,040,000

รวมงานก่อสร้าง 174,688.2 148,560 2,839,000 2,885,560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 174,688.2 148,560 2,839,000 3,614,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริบ้านนํ้าอูน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ําแขวง 0 13,500 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตร

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 13,500 40,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 13,161 23,375 10,000 978.5 % 107,850

รวมค่าวัสดุ 13,161 23,375 10,000 107,850
รวมงบดําเนินงาน 13,161 36,875 50,000 127,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,161 36,875 50,000 127,850
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติ ดิน 
น้ํา ป่า 

0 47,290 0 0 % 0

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า 
ป่า

0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 47,290 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 47,290 20,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 47,290 20,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 13,161 84,165 70,000 157,850

รวมทุกแผนงาน 17,644,646.93 18,008,953.17 24,000,000 23,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,629,680 บาท
งบกลาง รวม 5,629,680 บาท

งบกลาง รวม 5,629,680 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 89,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 080.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,554,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป ราย
ละ 600 บาท ชวงอายุ 70-79 ป รายละ 700 บาท ชวงอายุ 80-
89 ป รายละ 800 บาท และชวงอายุ 90 ปขึ้นไป รายละ 1,000
 บาท    ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,195,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ราย
ละ 800 บาท คํานวณตั้งไวจํานวน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับผูป่วยเอดส รายละ 500 บาท ตอ
เดือน คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12
 กุมภาพันธ 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 415,080 บาท

- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉิน หรือเรงดวน หรือไมสามารถเบิกจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประเภทใด ประเภทหนึ่งและที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา ผูประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม ทันตอเหตุการณ หรือกรณีมีความจําเป็น
ตองจายหรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน หรือกรณีมีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้
- ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2549
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0648 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรา รอยละสอง ของงบประมาณ
รายได ไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนฯ
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกินสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม
-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,120,580 บาท

งบบุคลากร รวม 3,610,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.เมืองลี และรองนายก อบ
ต.เมืองลี ดังนี้
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อัตราเดือน
ละ 20,400 บาท
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จํานวน 2
 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
    - นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750
 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 880 บาท  รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน
    - นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750
 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 880 บาท    รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
    - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
    - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 9,180 บาท รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
    - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 777,600 บาท
     - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,817,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,286,420 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตําแหนง ไดแก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด นักทรัพยากร
บุคคล เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี และหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมือง
ลี ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 426,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด ไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต นักการภารโรง โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 13,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สํานักปลัด โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 322,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน ตามหลักเกณฑที่
กําหนด และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
โยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อบาน ของ
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

วันที่พิมพ : 3/9/2564  12:34:20 หนา : 9/65



ค่าใช้สอย รวม 617,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียนสําหรับการ
เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจางลูกจาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําทะเบียนประกันภัยรถยนตหรือรถ
จักรยานยนต ภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่องการป้องกันและป้อง
ปรามมิใหมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

จางเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานผูชวยนักจัดการงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
จางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จางเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สํานักงาน อบต. จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สํานัก
งาน อบต. จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
จางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินไดตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งใว 15,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองทั้งคาบริการ ฯลฯ ซึ่งจําเป็น
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นและการประชุมผู
บริหาร ตั้งไว 15,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการประชุมผูบริหาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.และ
สมาชิก อปพร. ในการจายเพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ไดแก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝกอบรมตามโครงการฝกอบรม
เสริมรางคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง วัสดุฝกอบรม คาตอบแทน
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หนา 25
 ลําดับที่ 2
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โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น เชน  คาจัดสถานที่ คาจางทําป้าย คาพาหนะ
ขนสง คาบัตรเลือกตั้ง และบัตรตัวอยาง คาวัสดุ อุปกรณสําหรับ
การเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หนา 26
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุง รักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด เสียหาย จําเป็นตองบํารุง รักษาและ
ซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถาย
เอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใช
ในกิจการ อบต.เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรด
ชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ เกาอี้พลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ.
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า โคมไฟโฟโต
อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวด แกวนํ้า จานรองแกว ถวย ชาม ถาดและนํ้ายาทําความ
สะอาดตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล นํ้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้า
มันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถาน แกสหุงตม ฯลฯ สําหรับใชกับยาน
พาหนะและขนสง เครื่องจักรกล เครื่องมือตางๆ ในความรับผิด
ชอบของ อบต. ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา เครื่องพนหมอกควัน เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพ หรือแถบ
พิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 336,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน รวมถึงกระแส
ไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสรางอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846     ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 1330    ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการนํ้าประปา ใชสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ ของ
สํานักงาน อบต.ทั้งภายในทองถิ่นและทางไกลภายใน
ประเทศ และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ โดยคํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย โทรเลข ดวงตราไปรษณีย
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล คํานวณตั้งจายรายเดือนจํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี คํานวณตั้งจายรายป

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยอุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอนาหมื่น ในการดําเนินการ
ตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หนา 2
ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน อุดหนุนที่วาการอําเภอ
นาหมื่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน ใหกับ
ที่ทําการปกครองอําเภอนาหมื่น เพื่อดําเนินการตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หนา 18
 ลําดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 255,760 บาท
งบบุคลากร รวม 233,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 233,760 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียนสําหรับการ
เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจางลูกจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินการได
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ในการจายเพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ไดแก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนอื่นๆ 
ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุเอกสาร คาอาหารและอาหารวาง คาเขาเลม
เอกสาร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอ
และตําบล พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/
ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562 หนา 25 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,078,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,730,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,730,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,452,680 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลังพรอมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ไดแก
    -นักบริหารงานคลัง    
    -นักวิชาการเงินและบัญชี
    -นักวิชาการพัสดุ
    -เจาพนักงานการเงินและบัญชี
    -เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกอง
คลัง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวยเงินเดือน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 223,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ไดแก 
    - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
    - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ สังกัดกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ไดแก
    - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
    - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 348,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง      
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อบาน ของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 196,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ สําหรับการฝก
อบรม ศึกษาดูงาน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดกอง
คลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

จางเหมาบริการงานจัดเก็บรายได จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บ
รายได 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการอื่นๆ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเป็นสําคัญ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
สังกัดกองคลัง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 124 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่  8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564     หนา 33
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่
อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง ซึ่งชํารุด เสียหายจําเป็นตอง
บํารุงรักษา และซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใช
ในกิจการ อบต. เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรด
ชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพ หรือแถบ
พิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย คาโทรเลข
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,600 บาท

งบบุคลากร รวม 180,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,600 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง ไดแก นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 684,680 บาท

งบบุคลากร รวม 226,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 226,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง ไดแก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอื่นๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ค่าใช้สอย รวม 211,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ สําหรับการฝก
อบรม ศึกษาดูงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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จางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานผูชวยเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการปัญหาไฟฟ้า
และหมอกควัน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง วัสดุฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
ทําโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 121 ลําดับที่ 3 

คาใชจายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน การจัดกิจกรรมฝกซอมแผนป้องกันสาธารณภัยตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 123 ลําดับที่ 3
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คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญ เชน เทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต เป็นตน และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 123 ลําดับที่ 2

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และสมาชิก อปพร. ไดแก คาพาหนะ  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
เนื่องกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และวัสดุ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 32
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุง รักษา และซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด
เสียหาย จําเป็นตองบํารุง รักษาและซอมแซม ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รวมถึงครุภัณฑ
อื่นๆ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้า
มันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถาน แกสหุงตม ฯลฯ สําหรับใชกับยาน
พาหนะและขนสง เครื่องจักรกล เครื่องมือตางๆ ในความรับผิด
ชอบของ อบต. ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา เครื่องพนหมอกควัน เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุด
ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน เครื่องแตงกาย อปพร.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ
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งบลงทุน รวม 46,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอรส) พรอมระบบ บานนา
มวง หมูที่ 7

จํานวน 38,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอรส) พรอม
ระบบ บานนามวง หมูที่ 7 จํานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1.ปั๊มนํ้าบาดาล LOWARA4GS30 5.5 HP
2.มอเตอร LOWARA

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑตูควบคุมเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอรส) จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑตูควบคุมเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ
เมอรส) จํานวน 1 ตู โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -ตูควบคุม 5HP380V NFB V.A.T. CT LAMP/3LIV

งบเงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ประจําปงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 21,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลนาทะนุง เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 1 คน ระยะ เวลา 12 เดือน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 30
 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 796,480 บาท

งบบุคลากร รวม 615,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 615,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได
แก ผอ.กองการศึกษาฯ คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน ผอ.กองการศึกษาฯ 
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู อัตราเดือนละ 3,500
 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 164,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
การศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ไดแก
    - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 81,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมและลงทะเบียน
ตางๆ ในการฝกอบรมหรือเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต หรือ รถจักรยานยนต ภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวมมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และแกไขเพ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การป้องกันและป้อง
ปรามมิใหมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 40 
ลําดับที่ 1
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลี เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 103 ลําดับที่ 6

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาจักรของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางสังกัดกองการศึกษาฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไป
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซม บํารุง รักษาทรัพยสิน 
และครุภัณฑในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม กาว ตรายาง แบบพิมพ และ
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับสํานักงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นสิ่งวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะะขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต สายไมล และอื่นๆ ในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นสิ่งวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามัน
เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับใชในยานพาหนะ
และขนสง 
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นสิ่งวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เมาส แป้น
พิมพ และอื่นๆที่จําเป็นสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 
เพื่อใชปฎิบัติงานในสํานักงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นสิ่งวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมือง
ลี คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,698,830 บาท
งบบุคลากร รวม 1,581,808 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,581,808 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 639,960 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูสวน
ตําบล คํานวณตั้งจายไวรวม 12 เดือน ไดแก ครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 833,848 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ไดแก
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจของกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 667,622 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
ซึ่งเป็นผูมีสิทธิเบิกไดตามสิทธิและระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 370,940 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการพนักงานขับรถรับ-สง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ
รับ-สง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
จางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเด็ก
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน จัดซื้อแปรงฟัน ยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและจําเป็นสําหรับจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2561-2565) หนา 106 ลําดับ 16

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน ซื้อตนไม ดอกไม กระถางดอกไม ปุย อุปกรณสําหรับทํา
รั้วกั้นสนามเด็กเลน และอุปกรณตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2561-2565) หนา 80 ลําดับ 80
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โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพด. จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการใหเด็ก ศพด. เชน จัดซื้ออาหารเสริมสุขภาพชนิดชง
ดื่ม ไขไก คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 104 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 251,940 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
1.คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน  174,930 บาท
      เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน 34 คน คนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน ตามฐานขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2.คาจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน  57,800 บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ชวงอายุ 2-5 ป จํานวน 34 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป
3. คาหนังสือเรียน เป็นเงิน 3,400 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 17 คน อัตราคนละ  200 บาท/ป
4. คาอุปกรณการเรียน เป็นเงิน  3,400 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย จํานวน 17 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป
5. คาเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 5,100 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เป็นเงิน  7,310 บาท
     เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ชวง
อายุ 3-5 ป  อัตราคนละ 430 บาท/ป
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หนา 2 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 286,682 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 286,682 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลเมืองลี ไดแก รร.บาน
นาคา , รร.อนุบาลเมืองลี , รร.บานน้ําอูน  จํานวน 107 คน อัตรา
คนละ 7.82 จํานวน  260 วัน เป็นเงิน 217,552.40 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี 
จํานวน 34 คน อัตราคนละ 7.82 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  69,128.80 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 449,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 449,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ตําบลเมืองลี

จํานวน 449,400 บาท

-เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
. ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ไดแก 
โรงเรียนบานนาคา โรงเรียนอนุบาลเมืองลี โรงเรียนบานน้ําอูน ใน
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ตามฐานขอมูลจํานวนเด็ก 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 103 ลําดับที่ 3
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบลเมืองลี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการจัดทําโครงการโรงเรียนผูสูง
อายุตําบลเมืองลี เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- บรรจุอยูในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
 หนา 21 ลําดับ 1

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักการอาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการดําเนินการตามโครงการสง
เสริมจิตสํานึกรักการอาน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน
และ อาหารวาง วัสดุตางๆที่เกี่ยวของและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- บรรจุอยูในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
 หนา 21 ลําดับ 2

วันที่พิมพ : 3/9/2564  12:34:20 หนา : 40/65



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 862,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 722,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 652,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระราชปณิธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562 หนา 20 ลําดับที่ 2
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จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 612,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน (EMS) เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ของการ
บริหารจัดการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
-เป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ 658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 3861
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 2103 ลงวันที่ 
8 เมษายน 2563

วันที่พิมพ : 3/9/2564  12:34:20 หนา : 42/65



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี โดยการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณการฉีด ตาม
จํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 4002 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562 หนา 20 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ
หรือทรัพยสินของทางราชการในดานสาธารณสุข เชน รถยนต
สวนกลาง รถพยาบาล รถกูชีพกูภัย และครุภัณฑอื่นๆ อันเกี่ยวกับ
งานดานสาธารณสุข
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสําหรับยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรรี่ แผนยางรองพื้นรถยนต ที่ปัดนํ้าฝน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซลนํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับยานพาหนะ
และขนสง เครื่องจักร เครื่องมือตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน สาร
ในการป้องกันการแพรระบาดของโรคตางๆ ในพื้นที่ตําบลเมือง
ลี นํายาพนกําจัดยุงและแมลง สารเคลือบเคมีสําหรับกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย แอลกอฮอล ออกซิเจน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-7 ตําบล
เมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ในการดําเนินการตาม
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2561-2565)หนา 106  ลําดับที่ 13 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายการขนถายขยะอันตรายในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขนถายขยะอันตรายในชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0810.6/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการขยะภาคครัวเรือน โดยมีคาใชจายตามโครงการ ไดแก คา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 120 ลําดับที่ 10

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 520,000 บาท

งบบุคลากร รวม 339,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 339,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 339,000 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง ไดแก
นักพัฒนาชุมชน คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 176,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับการฝก
อบรม ศึกษาดูงาน สําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ลูกจาง ใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักร
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

จางเหมาบริการผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 ราย คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 16
 ลําดับที่ 1

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบลเมืองลี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
สตรีตําบลเมืองลี เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 26
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 3/9/2564  12:34:20 หนา : 48/65



โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอย
โอกาสในสังคม

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสในสังคม
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 27
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาอาชีพชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร คา
ตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 
หนา 23 ลําดับที่ 1
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โครงการหนาบานนามอง ในบานนาอยู หลังบานกินได จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบานนามอง ในบาน
นาอยู หลังบานกินได เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 34
ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน เชน คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเป็นเจาหนาที่ในการควบคุม
หรือผูฝกซอม คาใชจายในการฝกซอม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 108 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลเมืองลี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลเมืองลี เชน การจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬาฟุตบอล หรือกีฬาชนิดอื่นๆ โดยมีคาใชจาย เชนคา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 108 ลําดับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา เชนคาป้าย
โครงการ คาวัสดุสําหรับการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 114 ลําดับที่ 3

โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองตําบลเมืองลี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบวงสรวงศาลหลักเมืองตําบลเมือง
ลี เชน คาวัสดุสําหรับการจัดกิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมือง และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 28
 ลําดับที่ 1
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โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผูสูงอายุ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุตําบลเมืองลี เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 114 ลําดับที่ 1

โครงการฝกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการฝกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 109 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชนตําบล
เมืองลี เชน กิจกรรมปลูกป่า การอนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอม และ
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 111 ลําดับที่ 2
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โครงการสืบชะตาขาวตําบลเมืองลี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตา
ขาว ไดแก การจัดพิธีสงฆ และคาวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
ทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 28
 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ม.1-ม.7 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาทอง
ถิ่น เชน คาวิทยากร คาป้าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 115 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ให
แกสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองลี

จํานวน 20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณีใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองลี เพื่อดําเนิน
โครงการดานงานสืบสานงานประเพณีในพื้นที่ตําบลเมืองลี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หนา 23
 ลําดับที่ 1
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โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น ใหแกสภา
วัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น

จํานวน 5,000 บาท

- อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น ให
แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทํา
โครงการ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 116 ลําดับที่ 19

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 159,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 159,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
สงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 729,400 บาท

งบบุคลากร รวม 431,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 431,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
ชาง พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง หรือตามที่ ก.อบต
.กําหนด ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผอ
.กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูอํานวยการกอง
ชาง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับการฝก
อบรม ศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ลูกจาง ใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

จางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ สังกัดกองชาง จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลาง จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
สวนกลาง สังกัดกองชาง อบต.เมืองลี จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
สังกัดกองชาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดือนทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอม บํารุง รักษา
ครุภัณฑ หรือ ทรัพยสินของทางราชการในความรับผิดชอบของ
กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใช
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
ลี เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรด ตรายาง แบบ
พิมพตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248     ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตาม   งบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลงและหลอลื่น เชน นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับยานพาหนะ
และขนสง เครื่องจักร เครื่องมือตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตาม   งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก แป้น
คียบอรด เมาส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานก่อสร้าง รวม 2,885,560 บาท
งบบุคลากร รวม 529,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 529,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 349,320 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแหนง หรือตามที่ ก.อบต
.กําหนด คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ไดแก นายชางโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชางโยธา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับการฝก
อบรม ศึกษาดูงาน สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ลูกจาง   ใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

จางเหมาบริการผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวย  นายชางไฟฟ้า สังกัดกอง
ชาง จํานวน 1 ราย คํารวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางสังกัดกองชาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า เบรกเกอร และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตาม   งบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ตลับเมตร ทอนํ้า เหล็กเสน และ
อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตาม   งบประมาณ
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งบลงทุน รวม 2,040,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,040,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนภายในหมูบาน หมูที่ 3 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกอสรางถนน
ภายในหมูบาน หมูที่ 3 จํานวน 3 จุด
    จุดที่ 1 ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00 เมตร 
ความยาว 27.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (ไมมีไหลทาง) 
    จุดที่ 2 ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความ
ยาว 101.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (ไมมีไหลทาง) 
    จุดที่ 3 ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความ
ยาว 27.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (ไมมีไหลทาง) 
    ตามแบบ อบต.เมืองลี  ที่ 3/2565 สถานที่กอสราง ณ บานนา
หมอ หมูที่ 3 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 3
 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางพนังกั้นนํ้าทุงนาดง หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกอสรางพนังกั้นนํ้าทุงนา
ดง หมูที่ 6 ปริมาณงานขนาดความยาว 20.00 เมตร ความ
กวาง 3.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตรตามแบบ อบต.เมือง
ลี ที่ 6/2565 
สถานที่กอสราง ณ บานนํ้าแขวง หมูที่ 6 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 39
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 3/9/2564  12:34:20 หนา : 60/65



โครงการกอสรางรั้วบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกอสรางรั้วบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี ปริมาณขนาดความยาว 104.00
 เมตร สูง 1.80 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองลี  
ที่ 8/2565 สถานที่กอสราง ณ องคการบริหารสวนตําบลเมือง
ลี บานป่าซาง หมูที่ 2
ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 37
 ลําดับที่ 4

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 1 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงถนน คสล.ภาย
ในหมูบาน หมูที่ 1 จํานวน 3 จุด
    จุดที่ 1 บริเวณหอประชุมหมูบาน 
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 
24.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
    จุดที่ 2 บริเวณบานเจริญถึงบานนายอวน
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 
108.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
    จุดที่ 3 บริเวณบานนายวิมล ฐานะ
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 
30.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
    ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 1/2565 
สถานที่กอสราง ณ บานนํ้าอูน หมูที่ 1 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 4
 ลําดับที่ 18
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงถนน คสล.ภาย
ในหมูบาน หมูที่ 2
จํานวน 5 จุด
    จุดที่ 1 บริเวณซอยเขาบานจันทร ถาตุย
ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 30.00
 เมตร ความหนา 
0.10 เมตร
    จุดที่ 2 บริเวณซอยเขาบาน ผญ.โรจน
ปริมาณงานขนาดความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 37.00
 เมตร ความหนา 
0.10 เมตร
    จุดที่ 3 บริเวณซอยบานนางเมา กันอึ่ง
ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 32.00
 เมตร ความหนา 
0.10 เมตร
    จุดที่ 4 บริเวณซอยศาลเจาพอขอมือเหล็ก
ปริมาณงานขนาดความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 50.00
 เมตร ความหนา 
0.10 เมตร
    จุดที่ 5 บริเวณซอยโฮงอาญา
ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 52.00
 เมตร ความหนา 
0.10 เมตร
    ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 2/2565 สถานที่กอสราง ณ บาน
ป่าซาง หมูที่ 2 
ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 3 ลําดับที่ 3
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 4 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงถนน คสล.ภาย
ในหมูบาน หมูที่ 4  จํานวน 2 จุด พรอมวางทอ ศสล. จํานวน 1
 จุด มีปริมาณงานดังนี้
    จุดที่ 1 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด ความกวาง 4.00
 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
    จุดที่ 2 ปรับปรุงถนน คสล.ขนาด
ความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 90 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
    วางทอ คสล. ศก.0.40 เมตร จํานวน 15 ทอน
    ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 4/2565 สถานที่กอสราง ณ บาน
นาคา หมูที่ 4 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 20
 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน หมูที่ 7 จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงถนน คสล.ภาย
ในหมูบาน หมูที่ 7 จํานวน 5 จุด 
    จุดที่ 1 ปรับปรุงถนน ปริมาณงาน ขนาดความกวาง 3.00
 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
    จุดที่ 2 ปรับปรุงถนน ปริมาณงาน ขนาดความกวาง 4.00
 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
    จุดที่ 3 ปรับปรุงถนน ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00
 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
    จุดที่ 4 ปรับปรุงถนน ปริมาณงาน ขนาดความกวาง 3.00
 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
    จุดที่ 5 ปรับปรุงถนน ปริมาณงานขนาดความกวาง 3.00
 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
    ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 7/2565 
สถานที่กอสราง ณ บานนามวง หมูที่ 7 ตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 5 ลําดับที่ 15
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามแนว
ทางการดําเนินการของงานกอสรางตามสัญญาที่กําหนด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 127,850 บาท

งบดําเนินงาน รวม 127,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 126 ลําดับที่ 17

ค่าวัสดุ รวม 107,850 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 107,850 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมการปลูกผักโรง
เรือนตามแนวทางโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงน้ําแขวง ขนาดโรงเรือน 6x30 เมตร จํานวน 3 โรง
เรือน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา  31
    ลําดับที่ 5
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า เชน คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ใน
การจัดกิจกรรม
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หนา 139 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 29
 ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

89,000

เงินสํารองจาย 415,080

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,195,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,554,400

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

89,000

เงินสํารองจาย 415,080

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,195,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,554,400

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 650,440 998,008

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,153,460 226,080 1,049,280 339,000 159,420

เงินประจําตําแหนง 132,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

25,680 24,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 108,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

270,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 180,240 1,828,688

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

738,720 5,665,960

เงินประจําตําแหนง 42,000 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

49,680

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 108,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 30,000 15,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 10,000

คาใช้จายการขนถาย
ขยะอันตรายในชุมชน

5,000

คาใช้จายโครงการจัดสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน

10,000

คาใช้จายโครงการตรวจ
สุขภาพสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

คาใช้จายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 130,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 60,000

คาใช้จายการขนถาย
ขยะอันตรายในชุมชน

5,000

คาใช้จายโครงการจัดสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน

10,000

คาใช้จายโครงการตรวจ
สุขภาพสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

คาใช้จายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

10,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

5,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

15,000

คาใช้จายโครงการแห
เทียนจํานําพรรษา

10,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

85,000 5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

10,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

5,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

15,000

คาใช้จายโครงการแห
เทียนจํานําพรรษา

10,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 100,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ

75,000 5,000 10,000 5,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

1,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

50,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
นํ้า ป่า

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยุในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

7,000

โครงการบวงสรวงศาล
หลักเมืองตําบลเมืองลี

20,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ

10,000 105,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

1,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

50,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
นํ้า ป่า

15,000 15,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยุในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

7,000

โครงการบวงสรวงศาล
หลักเมืองตําบลเมืองลี

20,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี

30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

150,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีตําบลเมืองลี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี

30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

150,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีตําบลเมืองลี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเยาวชน

10,000

โครงการสงเสริม
จิตสํานึกรักการอาน

6,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

15,000

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมือง
ลี

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาอาชีพชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

251,940
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเยาวชน

10,000

โครงการสงเสริม
จิตสํานึกรักการอาน

6,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

15,000

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมือง
ลี

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาอาชีพชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

251,940
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี

25,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการสืบชะตาข้าว
ตําบลเมืองลี

30,000

โครงการหน้าบ้านนา
มอง ในบ้านนาอยู หลัง
บ้านกินได้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี

25,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการสืบชะตาข้าว
ตําบลเมืองลี

30,000

โครงการหน้าบ้านนา
มอง ในบ้านนาอยู หลัง
บ้านกินได้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม
.1-ม.7

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

10,000

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้

96,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

612,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

96,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

96,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม
.1-ม.7

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

15,000 15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

10,000

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้

96,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

612,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

96,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

96,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ

96,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

96,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
ชางไฟฟ้า

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน

96,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถรับ-สง 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

96,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 286,682

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 20,000 25,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

96,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
ชางไฟฟ้า

96,000 96,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน

96,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

102,000 102,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถรับ-สง 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

96,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000

วัสดุการเกษตร 107,850 107,850

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 65,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 311,682

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 165,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 110,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 75,000 15,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 15,000

คาไฟฟ้า 200,000 25,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊ม
นํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) 
พร้อมระบบ บ้านนามวง 
หมูที่ 7

38,600

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุม
เครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ
เมอร์ส)

8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 105,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000

คาไฟฟ้า 225,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊ม
นํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) 
พร้อมระบบ บ้านนามวง 
หมูที่ 7

38,600

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุม
เครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับ
เมอร์ส)

8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3

โครงการกอสร้างพนัง
กั้นนํ้าทุงนาดง หมูที่ 6

โครงการกอสร้างรั้ว
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 1

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 7

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3

300,000 300,000

โครงการกอสร้างพนัง
กั้นนํ้าทุงนาดง หมูที่ 6

300,000 300,000

โครงการกอสร้างรั้ว
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 1

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 2

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 7

230,000 230,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน

40,000

โครงการจัดงาน
ประจําปและของดีเมือง
นาน อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น

15,000

โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน ประจําปงบ
ประมาณ 2565

21,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ให้
แกสภาวัฒนธรรมตําบล
เมืองลี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน

40,000

โครงการจัดงาน
ประจําปและของดีเมือง
นาน อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น

15,000

โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน ประจําปงบ
ประมาณ 2565

21,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ให้
แกสภาวัฒนธรรมตําบล
เมืองลี

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  09:49:25 หน้า : 26/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

449,400

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอนาหมื่น ให้แก
สภาวัฒนธรรมอําเภอนา
หมื่น

5,000

รวม 5,629,680 7,635,100 684,680 3,531,310 862,000 25,000 520,000 339,420
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

449,400

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอนาหมื่น ให้แก
สภาวัฒนธรรมอําเภอนา
หมื่น

5,000

รวม 3,614,960 157,850 23,000,000
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